โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในเขตสุขภาพที่ 12 พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558
1. ที่มา หลักการ และเหตุผล
การดําเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เน้นการให้บริการรักษาพยาบาล
โดยมีการขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทําให้สามารถดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้มากขึ้น และ
สามารถลดโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในอดีตได้มากขึ้น จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9
ที่มีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ อย่างได้มาตรฐาน เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพของประชาชนไทยยังไม่หมดไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพเป็นผลจาก
ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เศรษฐานะ รวมถึง ทัศนคติ พันธุกรรม และพฤติกรรม
สุขภาพ และปัจจัยเชิงโครงสร้างและระบบทั้งระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ และมีความสัมพันธ์
เกี่ ย วเนื่ องกั บ บริ บ ททางสั งคม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อง สิ่ งแวดล้ อม อย่ างสลั บ ซั บ ซ้ อ น
(Complexity) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทําให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
และส่งผลให้ปัญหาสุขภาพมีรูปแบบและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
แม้ ว่ าการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกั นโรคจะเป็ นแนวทางหลั กของการดําเนิ น งานสาธารณสุ ขที่ มี
ความสําคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ แต่ผลการดําเนินงานด้านนี้ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ของเขตสุขภาพที่ 12 ยังคงมีปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนที่พบว่า
ยังมีช่องว่างในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหลายมิติ ทั้งช่องว่างในการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่องว่างระหว่างการดําเนินงานและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผล
ให้ยังคงมีปัญหาสุขภาพในกลุ่มนี้อยู่และจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อภาวะสุขภาพของคนในกลุ่มวัยอื่น เมื่อ
เด็กกลุ่มนี้มีอายุมากขึ้น เช่น ในพื้นที่ 7 จังหวัด มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย มากกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่การดําเนินงานตามเกณฑ์โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ยขอการไม่มีภาวะฟันแท้ผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน เท่ากับร้อยละ
17.1 เท่านั้น
การประเมินผลเป็นกระบวนการสําคัญที่สามารถสะท้อนสถานการณ์และพลวัตของปัญหาสุขภาพที่
เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับมายังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานและแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กระบวนการประเมินผลควรเป็นกลไกในการพัฒนางานและคนทํางาน มากกว่าแค่
การวัดปริมาณของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินงานหรือแสดงความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ได้ทํา หรือการ
ตัดสินถูกผิดผ่านตก และควรแยกออกจากการตรวจราชการที่การรายงานผลงานตามตัวชี้วัดผูกติดกับความ
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เจริญก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลควรเป็นกระบวนการทบทวนตรวจสอบตําแหน่งแห่งที่ของผลงานใน
ปัจจุบัน แล้วสะท้อนย้อนคิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงของงาน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อในอนาคต
การได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจากการประเมินเป็นความจําเป็นพื้นฐานในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
งานที่ถูกต้อง ความสามารถในการคลี่ความซับซ้อนของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยง
จนมองเห็นช่องว่างในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการมองต่างมุม ตั้งคําถามเพื่อชวนคิด ทั้งจากเรื่องราวของ
ความสําเร็จและบทเรียนของความล้มเหลว รวมถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรตั้งแต่เริ่มต้นจนตลอดเส้นทางการ
ดําเนินงาน เป็นหัวใจสําคัญของการประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental evaluation - DE) ซึ่งจะ
นําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานต่อไปในอนาคต
ดังนั้น เพื่อสนั บสนุน การพั ฒ นางานส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้องกั นโรค มู ล นิธิ สุขภาพภาคใต้ ซึ่ งมี
ประสบการณ์ในการประเมินผลในงานสาธารณสุขด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค จึงเห็นความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินผล ให้สามารถประเมินผลการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation DE) ควบคู่ ไปกั บ การพั ฒ นากระบวนการประเมิ น ผลงานส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกั นโรคที่ มีความซั บ ซ้ อน
เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2.2. เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
3.1. มีผู้ประเมินที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยกระบวนการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา
3.2. มีกระบวนการในประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความซับซ้อนอย่างน้อย 1 เรื่อง
4. ขอบเขตของโครงการ
4.1. พื้นที่เป้าหมาย: เขตบริการสุขภาพที่ 12 ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส
4.2. กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย นักวิจัยจากสถาบันวิจัย และบุคลากรสาธารณสุข จากศูนย์วิชาการเขต
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สํานักงานเขตสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาล เป็นต้น
5. ระยะเวลาโครงการ
8 เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2558)
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6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินโครงการ
กิจกรรมของโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วน เรียงตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
6.1. การเตรียมการ
6.1.1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สนใจ
โครงการ
6.1.2.คัดเลื อกกลุ่ มเป้ าหมาย จํานวน 28 คน โดยการค้ นหาและรับ สมั คร นักวิช าการ
อาจารย์ จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เช่ น วิ ท ยาลั ย พยาบาล วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัย นักวิจัยจากสถาบันวิจัย และบุคลากรสาธารณสุข จากศูนย์วิชาการเขต
สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 12 สงขลา สํ านั กงานเขตสุ ขภาพ
สํ า นั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด สํ า นั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอ และโรงพยาบาล ที่ มี
ศักยภาพและความสนใจในการประเมินผล
6.1.3.ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการ
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่ างระหว่ างวิ ทยากรกั บผู้เข้าร่ วมอบรม และระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมกับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน โดยอาศัย คู่มือ สื่อ วิทยากร และผู้รับการ
อบรม เพื่อมุ่งสร้างผลผลิตจากการอบรมที่สามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริง เนื้อหา
และกระบวนฝึกอบรมของหลักสูตรจึงมิใช่กิจกรรมในเชิงเทคนิคการใช้เครื่องมือของ
การประเมิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากแต่ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง พั ฒ นากรอบความคิ ด
(Conceptual framework) และวิธีคิดทั้งด้านโลกทัศน์ (Worldview) และปฏิบัติการ
ทางสังคม เพื่อยกระดั บคุณภาพข้อเสนอแนะ (Recommendations) ในรายงาน
ประเมินผล อันเป็นผลลัพธ์สําคัญของการประเมินงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค
6.2. การจัดอบรมการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติจริง
จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้
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ครั้ง/วันที่

วันที่ 1

วันที่ 2

ครั้งที่ 1
(4-5 เม.ย.)

บทนําสู่ การประเมินผลเพื่อการพัฒนา DE

ทบทวนแนวคิดและประสบการณ์ว่าด้วยการเป็นนัก
ประเมินผล

ครั้งที่ 2
(2-3 พ.ค.)

การประเมินผลกระแสหลัก กับ คุณูปการใน การประเมินผลกระแสหลัก กับ คุณูปการในการ
การพัฒนา: เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
พัฒนา: เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

ครั้งที่ 3 ความซับซ้อน (Complexity) ในมิติทาง
(30-31 พ.ค.) ทฤษฎีและปรากฏการณ์เชิงประจักษ์

แนวคิดว่าด้วยความซับซ้อน กับ การประเมินผลแบบ
DE

ครั้งที่ 4 วิธีวิทยาและการออกแบบการประเมินแบบ Workshop วิธีวิทยาและการออกแบบการประเมิน
(27-28 มิ.ย.) DE
แบบ DE
ครั้งที่ 5 คุณสมบัติและทักษะของการเป็นนักประเมิน คุณสมบัติและทักษะของการเป็นนักประเมินแบบ
(18-19 ก.ค.) แบบ DE (งานสนาม)
DE (งานสนาม)
ครั้งที่ 6
(8-9 ส.ค.)

การออกแบบโครงการและการสร้าง
เครื่องมือ ในการประเมินผลแบบ DE

การออกแบบโครงการและการสร้างเครื่องมือ ในการ
ประเมินผลแบบ DE (ต่อ)

ครั้งที่ 7 การประเมินผลโครงการแบบ DE : ฝึก
(29-30 ส.ค.) ปฏิบัติการภาคสนาม

การประเมินผลโครงการแบบ DE : ฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม

ครั้งที่ 8 โครงการประเมินผลแบบ DE- นําเสนอ
(19-20 ก.ย.) แลกเปลี่ยน เรียนรู้

โครงการประเมินผลแบบ DE- นําเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรุป ประเมินผล

6.3. การรายงานผลการดําเนินงาน
การจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ คู่ มื อ และนํ า เสนอผลการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้
ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. มีผู้ประเมินผลในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ได้
7.2. ได้กระบวนการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สามารถใช้ในการพัฒนางานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ต่อไป
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8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ
9.1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
โทรศัพท์ 08 1303 1376
อีเมล์ vorasith@gmail.com
9.2. ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวเมษยา มะประสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
โทรศัพท์ 08 5355 4776
อีเมล์ maysaya-z@hotmail.com
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